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BALVU NOVADA ZIŅAS
Balvu novada pašvaldības informatīvais izdevums
Pašvaldības avīze - katram novada iedzīvotājam!

PAŠVALDĪBAS FINANSIĀLAIS ATBALSTS PALĪDZ UZSĀKT SAIMNIECISKO DARBĪBU
BALVU NOVADĀ
Uzņemšana
pamatskolā

Foto autore Gunta Božoka.

Aizvadītajā gadā Balvu novada
pašvaldība pirmo reizi organizēja
konkursu “Esi uzņēmējs Balvu novadā”,
kura mērķis bija aktivizēt iedzīvotājus
saimnieciskās darbības uzsākšanai,
tādejādi veicinot uzņēmējdarbības
vides attīstību Balvu novadā.
Ikvienam interesantam, kurš vēlējās
uzsākt un attīstīt uzņēmējdarbību
Balvu
novada
administratīvajā
teritorijā, bija dota iespēja piedalīties
konkursā.
Konkursa īstenošanai no Balvu
novada
pašvaldības
budžeta
līdzekļiem tika paredzēts finansiāls
atbalsts 5000,00 euro (neatmaksājama
atbalsta summa-grants), nosakot
vienam
konkursa
pretendentam
maksimāli iegūstamo summu ne
vairāk kā 2000,00 euro.
Interesi uzsākt uzņēmējdarbību
Balvu novadā izrādīja ne tikai Balvu
novada, bet arī Viļakas un Kārsavas
novadu
iedzīvotāji.
Konkursam
savas biznesa idejas bija iesnieguši
divpadsmit pretendenti, kuri Balvu
novadā plānoja sniegt metināšanas,
spēļu
konsoļu
nomas,
auto
datordiagnostikas,
fizioterapeita,
friziera, skaistumkopšanas, latīņu
deju
mācīšanas,
kanisterapijas,
aitu cirpšanas, meža gaļas un zivju
produkcijas pārstrādes pakalpojumus,
kā arī attīstīt bērnu apģērbu un bērnu
sensoro rotaļlietu un aksesuāru
ražošanu.
Konkursa pieteikumu vērtēšanu
veica komisija šādā sastāvā: komisijas
priekšsēdētāja Balvu novada Domes
deputāte Sandra Kindzule, Balvu
novada pašvaldības izpilddirektora
vietniece Gunta Raibekaze, Balvu
novada pašvaldības Ziemeļlatgales
biznesa
un
tūrisma
centra
uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste
Gunta Božoka, SIA “Dantruck11”
valdes loceklis Aigars Logins, Rēzeknes
biznesa inkubatora vecākā projektu
vadītāja Kristiāna Karčevska.
Komisija
analizēja
iesniegtos
biznesa
ideju
pieteikumus
pēc
to dzīvotspējas un ekonomiskās
lietderības, noklausījās prezentācijas
un novērtēja konkursa pretendentu
prasmes un iespējas saimnieciskās
darbības uzsākšanai. Tie konkursa
pretendenti, kuri ieguva augstāko
novērtējumu,
kas
veidojās
no
individuālo
komisijas
locekļu
vērtējumu punktu kopsummas, kļuva
par konkursa uzvarētājiem - granta
saņēmējiem.
Nu jau ir pagājis neliels laika
posms, jaunie uzņēmēji ir uzsākuši
darbošanos,
iesnieguši
pirmās
atskaites un sasnieguši pirmos

Ingrīda Supe ar savu sunīti Doru.
rezultātus.
Viens no jaunajiem uzņēmējiem
ir Emīls Jauntēvs, kurš ar konkursa
pieteikumu “Aitu cirpšanas un nagu
griešanas pakalpojuma realizēšana
Balvu novadā un ārpus tā” saņēma
pašvaldības finansējumu 1991,47
euro.
Lai
sniegtu
aitu
cirpšanas
pakalpojumus E.Jauntēvs, ir iegādājies
kvalitatīvu,
jaudīgu
un
izturīgu
LONGHORN X1 griezējinstrumentu
komplektu. To izmēģināt varēs
pavasarī, kad būs piemērots laiks aitu
cirpšanai. E.Jauntēvs ir apguvis LLKC
Balvu filiāles rīkotās apmācības “Par
prasībām aitkopības saimniecībās”,
ir jau iegūta pieredze aitu cirpšanā
paša
saimniecībā,
pakalpojums
tiek reklamēts un piedāvāts vietējā
laikrakstā un caur LLKC darbiniekiem.
Jaunais
lauksaimnieks
redz
perspektīvu savai plānotai nodarbei,
jo aitu skaits pēc reģistra datiem
Latvijā pieaug gadu no gada, bet
trūkst profesionāla aitu cirpšanas
pakalpojuma piedāvājuma.
“Manas priekšrocības ir interese
par jaunu zināšanu apguvi aitkopības
nozarē, fiziskais spēks un elastīga
domāšana, kas viss ir nepieciešams
šī pakalpojuma ātrai un kvalitatīvai
izpildei”, norāda E. Jauntēvs, kurš
saimnieko Balvu pagastā. Viņa sapnis
ir iegūt izglītību starptautiskajā aitu
cirpšanas skolā Lielbritānijā. Emīls
piedalās arī LLKC konkursā “Laukiem
būt” un plāno savas ģimenes labklājību
nodrošināt, saimniekojot laukos.
Ar
konkursa
pieteikumu
“Kanisterapijas
pakalpojumu
sniegšana Ziemeļlatgales reģionā,
veicinot bērnu un jauniešu attīstības
un attīstošo aktivitāšu pieejamību
dažādām sociālajām grupām” sevi
pieteica Ingrīda Supe, kura arī saņēma
pašvaldības finansējumu 1150,23 euro

apmērā.
Kanisterapija ir uz mērķi orientēta,
strukturēta,
plānota
terapeitiska
darbība, kura notiek saskaņā ar
dzīvnieka klātbūtni ar mērķi uzlabot
veselību. I.Supe ar apmācītu suni Doru
sniedz terapeitiskos pakalpojumus
Balvu un apkārtējos novados. Ziņa
par šādu pakalpojuma saņemšanas
iespēju tiek izplatīta caur ģimenes
ārstu praksēm un no “mutes mutē”.
Pēc I.Supes stāstītā, suņi viņai agrāk
nav patikuši, bet, kā saka, pietiek
tikai kaut ko kategoriski dzīvē
apgalvot, tā notiek pretējais. Tagad
viņa sevi nevar iedomāties bez sava
mīļā suņa Doras. I.Supe atzīmē, ka
kanisterapijas pakalpojuma kvalitātes
nodrošināšanā palīdz jau agrāk iegūtā
pedagoga profesija. Ingrīda stāsta, ka
nepārtraukti tiek celta kvalifikācija,
apgūstot Montesssori medicīnisko
pedagoģiju, agrīno diagnostēšanas
metodi.
Trešā granta ieguvēja ir Aiga
Keisele, kura ar konkursa pieteikumu
“Vizāžista pakalpojumu sniegšana
Balvu novadā” saņēma pašvaldības
finansējumu 1858,30 euro.
A.Keisele vizāžista pakalpojumu
sniedz braucot pie klienta. Iegūto
finansējumu
viņa
izmantojusi
profesionāla
grima
uzklāšanas
produktu komplekta, grima otu,
vizāžista krēsla, vizītkaršu iegādei.
A.Keisele
pabeigusi
Profesionālo
skaistuma
skolu
un
ieguvusi
profesionālu kvalifikācijas apliecību –
vizāžists. Viņas mērķis ir ne tikai kļūt
par pieprasītu vizāžisti, bet ilgtermiņā
izveidot arī skaistumkopšanas studiju
un organizēt dažādas meistarklases
un kursus.
Arī šogad Balvu novada pašvaldība
rīkos konkursu “Esi uzņēmējs Balvu
novadā” un gaidīs ikvienu ar savu
biznesa ideju, kuru uzvaras gadījumā

1.klasē

Balvu

Balvu
pamatskolas
administrācija informē, ka 2019.
gada 1.martā no plkst.8.30 līdz
plkst.16.00 tiks uzsākta vecāku
iesniegumu
reģistrācija
1.klašu
komplektācijai 2019./2020. mācību
gadam.
Reģistrācija turpināsies 2.martā
(sestdien)
no
plkst.9.00
līdz
plkst.12.00, kā arī darba dienās no
plkst. 8.30 līdz plkst.16.00. Aicinām
griezties skolas darbvedībā, līdzi
ņemot bērna dzimšanas apliecību.

9. martā lauku labumu tirdziņš
Balvos
9.martā Balvos, laukumā pie
Balvu Kultūras un atpūtas centra
notiks tradicionālais lauku labumu
tirdziņš. Aicinām ikvienu apmeklēt
tirdziņu, lai iegādātos dažādus
lauku labumus un amatniecības
izstrādājumus no
zemniekiem,
mājražotājiem
un
amatu
meistariem!
Piedalīties
aicinām
vietējos
zemniekus,
amatniekus
un
mājražotājus!
Tirgotājiem
pieteikšanās
obligāta
(līdz
6.
martam) Ziemeļlatgales biznesa
un tūrisma centrā: rakstot uz
biznesacentrs@balvi.lv vai zvanot
26461435.
atbalstīs ar finansējumu. Informācija
par

konkursa

norises

laiku

tiks

publicēta Balvu novada pašvaldības
mājas lapā.
Pašvaldības

konkurss

“Esi

uzņēmējs Balvu novadā” ar finansiālo
atbalstu palīdz konkursa uzvarētājiem
ātrāk un ar mazākiem riskiem uzsākt
saimniecisko darbību Balvu novadā,
mudina uzdrīkstēties apgūt jaunas
zināšanas un prasmes, pakāpeniski
krāt pieredzi, neatlaidīgi virzīties uz
priekšu un pārliecināties par savu
varēšanu. Konkursā iesniegtās biznesa
idejas parādīja, ka tās galvenokārt
rodas no cilvēku intereses un jau
uzkrātās pieredzes kādā konkrētā
jomā, kurā ir vēlme kādu lietu darīt
labāk,

efektīvāk,

citādāk.

Ja

šajā

efektīvajā risinājumā ieguldījumi ir
samērojami ar gaidāmo ieguvumu —
uzņēmējdarbības ideja ir gatava un
atbalstāma!
Gunta Božoka
Balvu novada pašvaldības
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma
centra uzņēmējdarbības atbalsta
speciāliste

“Balvu Novada Ziņas”, 2019.gada 28.februāris

LATGALES PARTIZĀNU PULKAM 100

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA
VIETNIECES SLEJA

LATGALES PARTIZĀNU PULKA PIRMSĀKUMI “ZAĻO” PULCIŅU VEIDOŠANĀS
“Balvu apkārtne bija tā vieta, kur,
domājot par savas dzimtās zemes
atbrīvošanu, Latgales dēli nodibināja
pirmās partizāņu nodaļas. Daudzi no
šiem varoņiem ir krituši kaujas laukā
varoņa nāvē, daudzi ar kara laikā
mantotām brūcēm aizgājuši mūžībā
vēlākā laikā, bet viņu darbus paaudžu
paaudzēm paudīs tautas celtais
piemineklis Balvu pilsētā”, tā par
Latgales partizānu pulka karavīriem
1938.gadā teica Abrenes apriņķa
priekšnieks,
19.Abrenes
aizsargu
pulka
komandieris
(1934-1939),
bijušais
pulka virsleitnants LKOK
Gustavs Mežulis.
1918.gada 1.decembrī Sarkanās
armijas daļas, kuru pamatā bija
Sarkano Strēlnieku vienības, iebruka
Latvijas teritorijā. P.Stučka izsludināja
Latvijas Padomju valdības manifestu,
kurā bija teikts, ka visa vara Latvijā
pāriet šīs valdības rokās. Nodibinoties
padomju varas iestādēm, sākās
nacionāli
noskaņoto
iedzīvotāju
vajāšana. Grāmatā “Latgales partizānu
pulks” (1993) publicēts kāda bijušā
partizāna stāsts: “Toreiz biju vēl
puika, gadu 15-16 vecs. Apkārt
plosījās lielinieku vara, varmācīga un
nežēlīga. Dažu labu redzēju aizvedam
uz Alūksni vai Gulbenes tribunālu.
Tur tie palika, daudzi mira mocekļu
nāvē, bet neatgriezās neviens. Reiz
gadījās, ka puiciskā pārgalvībā kādā
vakarā ar otru zēnu sākam dedzināt
vācu pamestās raķetes. Mūs tūdaļ
apcietināja un apvainoja noziegumā,
ka esot “signalizējuši baltajiem”. Mūs
ieslodzīja Balvu pilī, kuras pagrabos
bija jau citi dažādu nejaušību,
atriebības un trakojošā terora upuri.
Un tās pašas pils pagrabos, bez vainas
spīdzinātam, man dvēselē iedegās
mūža naids un atmaksas doma
tautas ienaidniekiem. Ja man nebūtu
laimējies izbēgt, es būtu tur nobendēts
bez vainas”.
Lai
aizsargātu
savas
mājas,
ģimenes, dzimto novadu un paglābtos
no terora, Balvu apkārtnes vīri ņēma
rokās ieročus un gāja mežos. Sākās
pirmo “zaļo”
pulciņu veidošanās.

Anita Petrova
Balvu novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja vietniece

KAS NOTIKS, JA SLĒGSIM
INTERNĀTSKOLAS?

Internātskolu tēma ir kā karsts kartupelis – esot jāslēdz, lai bērni aug ģimenēs.
Uz to vajag tiekties. Taču, visticamāk, pēc dažiem gadiem pamanīsim šo skolu
slēgšanas sekas, un man ir pamatotas bažas, ka tās var izrādīties ne gluži pozitīvas.
Dažkārt pārņem sajūta, ka daļa sabiedrības dzīvo ilūzijās – noliedz problēmu,
cerot, ka tad tā pazudīs un uz visiem laikiem. Protams, ka tie ir maldi! Vēl
nesenā pagātnē Kubulu pagastā tika slēgta patversmes grupiņa, taču problēmas
nepazuda – bez vecāku gādības palikušo bērnu aprūpe kādam bija jānodrošina.
Risinājums tika rasts novada ietvaros, uz Tilžas internātskolas bāzes izveidojot
struktūrvienību “Ābeļzieds”, kur arī pašlaik nodrošinām sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bez vecāku gādības palikušiem bērniem. Jā,
piekrītu, audžuģimenes ir jāmeklē, tā būtu labākā no iespējām ikvienam bērnam,
taču audžuģimeņu skaits mūsu novadā un valstī kopumā ir nepietiekams. Daudzas
audžuģimenes nav gatavas paņemt uzreiz vairākus vienas ģimenes bērnus,
citi neuzņemas rūpes par slimiem bērniem. Grūti ir atrast ģimeni pusaudžiem,
īpaši ar kaitīgiem ieradumiem un uzvedības problēmām. Arī es no sirds ticu, ka
ikvienam bērnam vislabāk būtu augt laimīgā, mīlošā ģimenē. Diemžēl realitāte
ir daudz skarbāka, gluži kā iemesli, kādēļ ne vienmēr tas iespējams. Arī trūcīgu
un maznodrošinātu ģimeņu bērni nonāk internātskolā, jo tas ģimenēm ir milzīgs
atbalsts – izskolot bērnu bez sava līdzmaksājuma. Nav noslēpums, ka sabiedrība
noslāņojas. Vecāku iespējas bērniem sarūpēt stilīgu apģērbu, mobilo tālruni,
planšeti un citas mūsdienīgas lietas ir ļoti atšķirīgas. Tas nereti kļūst par iemeslu
vienaudža pazemošanai. Esmu bijusi lieciniece divu pusaudžu sarunai mājas
iekšpagalmā, ko dzirdēju caur atvērtu logu. Nespēju to izturēt un metos laukā
palīdzēt vienam nelaimīgam cilvēkbērnam. Bet tādu situāciju ir simtiem!
Manuprāt, slēdzot internātskolas, valsts pilnībā norobežojas no atbildības
par to, kas notiks ar šiem bērniem. Un ko iesāks pašvaldības, kuras, piemēram,
vēloties saglabāt izglītības iestādi kādā citā valsts akceptētā formā, cīnīsies ar
naudas trūkumu, jo atbalsta no valsts nebūs?
Vispārizglītojošās skolas, lai nosargātu sekmju līmeni, labprātāk vēlas strādāt
ar gudriem, apdāvinātiem un ļoti motivētiem bērniem. Paraudzīsimies patiesībai
acīs, ja klases kolektīvā ir pāris audzēkņu, kam nav izpratnes par disciplīnu, nav
cieņas pret skolotāju un klasesbiedriem, kuri vēlas sekmīgi mācīties, cieš visi. Arī
uz klases sapulcēm šo bērnu vecāki visticamāk nenāk, jo paši vairs netiek galā
ne ar atvases disciplinēšanu, ne arī savu dzīvi. Kas notiek tālāk? Skolas maiņa,
vainīgo meklēšana, atbalsta dienestu iesaiste un tad – internātskola. Nereti tikai
tā pedagogi ir spējuši pusaudzi pozitīvi disciplinēt, ar atbalsta personāla palīdzību
rast līdzsvaru pusaudža dzīvē, pasargājot no klaiņošanas, noziedzīgu nodarījumu
izdarīšanas. Kad ļaunums jau noticis, izrādās, ka katram no šiem pusaudžiem
kādā dzīves posmā ģimenē ir ļoti pietrūcis atbalsta, mīlestības un arī skaidri
definētu robežu, kas gan bieži vien ir kaitinošas, tomēr ļauj justies droši.
Diemžēl ir notikumi, ko nevaram ne paredzēt, ne novērst. Latvijā ir daudz
slimu bērniņu, kuriem arī jāmācās, arī nepieciešamas skolas. Ņemot vērā to,
ka internātskolā ir vairāk atbalsta personāla, tā veiksmīgi īstenoja arī speciālās
izglītības programmas.
Pavisam nesen skaļu rezonansi sabiedrībā radīja radio raidījums par sistēmas
(internātskolu, bērnu namu) bērniem, par nelikumībām, smagiem pārkāpumiem
no personāla puses. Tas nav pieļaujams! Taču mani ļoti satrauc tas, ka, analizējot
vardarbības gadījumus pagājušajā gadā, izrādījās, ka visbiežāk tā notiek tieši
ģimenēs, tātad – slēgtā vidē. Bērnam ir grūti citiem izstāstīt par to, ka nežēlīgi
pāri darītāji ir tuvākie cilvēki.
Ko Balvu novada pašvaldība iesāks ar Tilžas internātpamatskolu? Darāmā
ir daudz. Ar domes priekšsēdētāja rīkojumu izveidotā komisija strādā, tiekas
ar izglītības iestāžu vadītājiem, meklē labāko risinājumu. Analizējam riskus un
izvērtējam resursus, lai nepasliktinātu ne bērnu situāciju, ne arī izglītības iestāžu
darba kvalitāti. Taču nozīme būs arī tam, vai citu pašvaldību bērni, kuri šobrīd
mācās Tilžas internātpamatskolā, turpinās to darīt, ja pašvaldībām būs jāveic
savstarpējie norēķini.
Var jau būt, ka manām bažām par sekām, kas mūs sagaida, slēdzot
internātskolas, nav pamata. Tomēr pašlaik tam ir grūti noticēt. Ir jādomā ilgtermiņā
un, pirms pieņemt lēmumus, jāatceras, ka katrs no tiem tūlīt atbalsosies bērnu
dzīvēs.

Ap Ziemassvētkiem kadets Lācis
ar vairākiem citiem partizāniem
apšaudīja lielinieku bēru ceremoniju
Garosilu kapos. Pārsteigtie lielinieki
un viņu piekritēji metās bēgt, un, tikai
tumsai iestājoties, daži uzdrošinājās
atgriezties, un bez demonstratīvām
runām aprakt savu kritušo biedru.
1919.gada pavasarī, kad izsludināja
mobilizāciju,
daudziem
Balvu
apkārtnes vīriem karošana Padomju
Latvijas armijā nebija pieņemama
un viņi pievienojās “zaļo” pulciņiem.
Izveidojās Balvu, Silakroga, Rugāju,
Teteru-Dūrupes un Liepnas pulciņi.
“Zaļo”
pulciņu
pamatsastāvu
veidoja arī vīri, kuriem draudēja
nokļūšana Vecgulbenes kara tribunāla
varā. Par Jāņa Pilmaņa brīnumaino
izglābšanos,
kad
revolucionārais
tribunāls jau piespriedis nāvessodu,
klīda leģendas. Laikraksts “Brīvā
Zeme” 1936.gada 8.aprīlī rakstīja:
“Jānis Pīlmanis, piemēram, bijis
varens stiprinieks, dažreiz pat gājis
cīkstīdamies pa tirgiem. Bet lielinieku
laikā viņam iznācis tā, ka sarkanie
viņu sagūstījuši, kādu laiku turējuši
Gulbenes pils pagrabos, tad veduši
aiz parka lejā pie šķūņa šaut nost.
Pašam Pīlmanim vajadzējis rakt sev
kapa bedri. Un viņš to izracis. Pēc
tam piegājis klāt abiem sarkanajiem,
kas turpat sēdējuši, un teicis: “Redzat,
biedri, es zinu, ka man jāmirst.
Bet priekš nāves man vēl gribētos
uzvilkt vienu dūmu.” Labi. Viens no
sarkanajiem ieņēmis šauteni padusē
un devis Pīlmanim smēķi. Tad Pīlmanis
pagrābis lielinieka šauteni aiz stobra,
varen ātri sitis tiem. Sargi pakrituši
nesamaņā. Pīlmanis aizbēdzis. Vēlāk
tas pats Pīlmanis no igauņu karavīriem
Ostroviešu mājās pie Gulbenes
dabūjis ložmetēju un kājām atnesis
23 kilometrus līdz Pokratai, kur tolaik
piemituši partizāni. Nu partizāniem
bijis arī ložmetējs.”
Balvu Novada muzeja vecākā
speciāliste - vēsturniece
Ruta Akmentiņa

IKMĒNEŠA VESELĪBAS DIENAS
Eiropas Sociāla fonda projekta
"Pasākumi
vietējās
sabiedrības
veselības veicināšanai Balvu novadā"
(Nr.9.2.4.2/16/I/050)
ietvaros
tiek
īstenota
aktivitāte
–
Ikmēneša
veselības dienas novadā. Tās ietvaros
Balvu novada iedzīvotāji bez maksas
var pārbaudīt savu veselības stāvokli:
izmērīt asinsspiedienu, noteikt cukura
un holesterīna līmeni asinīs, kā arī
saņemt īsu ekspreskonsultāciju par
sirds un asinsvadu saslimšanas
mazināšanas pasākumiem un veselīgu
dzīvesveidu.
Ikmēneša veselības dienas var
apmeklēt katra mēneša pirmajā
otrdienā:
• Briežuciema feldšeru – vecmāšu
punkts (Dīķmalas-7, Grūšļeva,
Briežuciema pagasts)
• Krišjāņu feldšeru – vecmāšu
2.

•
•

•

•

•

punkts (Jaunatnes iela 7–1, Krišjāņi,
Krišjāņu pagasts)
Kubulu feldšeru veselības punkts
(Balvu iela 15, Kubulu pagasts)
Egļevas feldšeru veselības punkts
(Administratīvā ēka, Egļuciems,
Lazdulejas pag.)
Vectilžas feldšeru veselības punkts
(Sporta iela 1, Vectilža, Vectilžas
pagasts)
Balvu novada pašvaldības Sociālā
dienesta medicīnas kabinets (Daugavpils iela 73a)
Katra mēneša pirmajā trešdienā:
Vīksnas feldšeru veselības punkts
(Jaunā iela 21–4, Vīksnas pagasts)
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“PROJEKTU GADATIRGUS 2019”
Latgales
plānošanas
reģiona
Latgales uzņēmējdarbības centrs
sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domi
2019. gada 6.martā (K. Valdemāra
iela 1, Daugavpils pilsētas domes
lielā zāle (1.st.)) no plkst.10:00 - 14:30
esošiem un topošiem uzņēmējiem,
NVO pārstāvjiem u.c. interesentiem,
kam ir interese piesaistīt Eiropas
Savienības
fondu
un
dažādu
programmu finansējumu, pirmo reizi
rīko informatīvu pasākumu “Projektu
Gadatirgus 2019”.
Pasākuma
laikā
katram
interesentam būs iespēja saņemt
individuālu un kvalificētu konsultāciju
tādos jautājumos kā:
• Kādas atbalsta programmas pie
ejamas uzņēmējiem pilsētās un
laukos;
• Kādas
atbalsta
programmas piedāvā Eiropas Komisija
uzņēmējdarbības jomā;
• Sadarbība ar zinātni, reģiona
piedāvājums un reģiona augstskolu specializācija;
• Sociālā uzņēmējdarbība, darbības
modeļi, priekšnosacījumi, valsts
atbalsts;
• Lauku teritoriju uzņēmēju mazie
grantu konkursi, LEADER projekti;
• Atbalsta iespējas uzņēmējdarbības
iesācējiem;
• Reģiona
pašvaldību
atbalsta
pasākumi;
• Atbalsta iespējas metālapstrādes,
kokapstrādes, pārtikas rūpniecības

LĪDZ 1. APRĪLIM JĀIESNIEDZ VALSTS
AMATPERSONAS DEKLARĀCIJA

nozaru uzņēmumiem.
Pasākumā piedalīsies: Latvijas
investīciju un attīstības aģentūra,
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra,
Lauku atbalsta dienests, Latvijas
lauku konsultāciju centrs, Daugavpils
un
Ilūkstes
novadu
partnerība
“Kaimiņi”, Preiļu rajona partnerība,
Krāslavas rajona partnerība, Eiropas
biznesa atbalsta tīkls, Attīstības
finanšu institūcija ALTUM, Labklājības
ministrija (Sociālās uzņēmējdarbības
pilotprojekts), Sabiedrības integrācijas
fonds,
Daugavpils
universitāte,
Rēzeknes
tehnoloģiju
akadēmija,
Metālapstrādes klāsteris, Latvijas
augstvērtīgas un veselīgas pārtikas
klasteris, Latvijas Koka būvniecības
klasteris,
Latvijas
Tirdzniecības
un rūpniecības kamera, Latvijas
Darba
devēju
konfederācija,
Latgales
Speciālās
ekonomiskās
zonas pārvalde, Daugavpils pilsētas
Biznesa attīstības nodaļa, kā arī pats
pasākuma rīkotājs – LPR Latgales
uzņēmējdarbības centrs.
Lai varētu sastādīt individuālo
tikšanos laika grafiku vai saņemt
plašāku informāciju par pasākumu,
rīkotāji aicina reģistrēties iesūtot savu
vārdu, uzvārdu, e-pastu un tālr. Nr.).
Informāciju aicinām iesūtīt e-pastā
inese.stahovska@lpr.gov.lv vai zvanot
uz tālruni 26599050.

Laikā no 2019.gada 15.februāra
līdz 1. aprīlim ieskaitot valsts
amatpersonām ir jāiesniedz kārtējā
gada valsts amatpersonas deklarācija
par
2018.gadu.
Deklarācijas
jāiesniedz elektroniski, izmantojot VID
Elektroniskās deklarēšanas sistēmu
(EDS).
Ja gadījumā ir nozaudēts VID
piešķirtais EDS identifikators un parole,
to vairs nav nepieciešams atjaunot.
Gan valsts amatpersonas deklarāciju,
gan
jebkuru
citu
dokumentu
iespējams iesniegt EDS, autorizējoties
ar
internetbankas
rekvizītiem.
Ir
pilnveidota
EDS
dokumenta
“Valsts amatpersonas deklarācija”
ievadforma, lai valsts amatpersonai
ir saprotamāk un vieglāk izvēlēties
iesniedzamās
deklarācijas
veidu.
Savukārt tās deklarācijas sadaļas, par
kurām informācija jau ir VID rīcībā,
aizpildās automātiski.
Atgādinām,
ka
deklarācijas
Publicējamā un Nepublicējamā daļā
ir sadaļa “Cita informācija”. Tajā
iespējams norādīt informāciju, kas
pēc deklarācijas iesniedzēja ieskatiem
sniedz pilnīgāku priekšstatu par valsts
amatpersonas mantiskā stāvokļa
izmaiņām deklarēšanas periodā.
Valsts amatpersona var iesniegt
deklarāciju tikai pēc tam, kad tā ir to
izskatījusi un apliecinājusi, ka katrā
deklarācijas sadaļā sniegtās ziņas ir
patiesas.

Informācija no Latgales plānošanas
reģiona mājaslapas www.lpr.gov.lv

SOCIĀLO PAKALPOJUMU ATBALSTA
SISTĒMAS PILNVEIDE BALVU NOVADĀ
Balvu novada pašvaldība ir viena
no desmit pašvaldībām Latvijā,
kas piedalās Individuālā budžeta
modeļa
izmēģinājumprojekta
īstenošanā sabiedrībā balstītu sociālo
pakalpojumu nodrošināšanai bērniem
ar funkcionāliem traucējumiem (ESF
projekts Nr.9.2.2.2./16/I/001).
Balvu novada pašvaldībā ir uzsākts
izmēģinājumprojekts, kura ietvaros
tika piedāvāts atbalsts 10 ģimenēm,
kurās ir bērni ar funkcionāliem
traucējumiem, ņemot vērā katra
bērna un viņa vecāku individuālās
vajadzības, lai nodrošinātu katram
bērnam iespējami efektīvāko atbalstu
funkcionālo traucējumu un to radīto
seku novēršanai vai mazināšanai,
un veicinātu vienlīdzīgu iespēju
izmantošanu.
Projekta
ietvaros
ekspertu
komanda
izvērtēja
bērna
funkcionālos traucējumus un kopā
ar bērna likumiskajiem pārstāvjiem
izveidoja atbalsta plānu, kas ietver
sabiedrībā
balstītus
sociālos
pakalpojumus
ģimenes
atbalsta
spēju stiprināšanai, bērna zaudētās
funkcijas
kompensēšanai,
bērna
funkcionēšanas spēju uzturēšanai un
attīstīšanai. Sociālais darbinieks kopā
ar vecākiem vienojās par sabiedrībā
balstītiem
pakalpojumiem,
kurus
viņu ģimenes saņems, laika grafiku,
kad un kā to ir iespējams izdarīt.
Šo pakalpojumu klāsts, ko ģimenei

Iesniegtās deklarācijas iespējams
arī precizēt, taču tikai viena mēneša
laikā pēc tam, kad iesniegtā deklarācija
publiskota VID tīmekļvietnē esošajā
Publiskojamo datu bāzē. Lai precizētu
iesniegto deklarāciju, amatpersonai ir
jāvēršas VID, izmantojot Elektroniskās
deklarēšanas sistēmu, un jāpamato
precizējumu nepieciešamība.
Valsts amatpersonas deklarācijas
iesniegšanas pienākumu un kārtību
nosaka likums “Par interešu konflikta
novēršanu
valsts
amatpersonu
darbībā”. Plašāka informācija par to, kas
ir valsts amatpersonas, amatpersonu
deklarācijas
iesniegšanas
kārtība
un termiņi, kā arī uzskatāms
metodiskais
un
informatīvais
materiāls (ar vizuālu pamācību) par
deklarācijas iesniegšanu pieejams VID
tīmekļvietnes sadaļā “Privātpersonām/
Valsts amatpersonām”.
Jautājumu
vai
neskaidrību
gadījumā aicinām valsts amatpersonas
konsultēties klātienē pie VID valsts
amatpersonu datu administrēšanas
speciālistiem vai arī zvanīt uz VID
Konsultatīvo
tālruni
67120000,
izvēloties
4.tematu
"Informācija
valsts amatpersonām”. Tāpat VID
mājaslapas sadaļā “Kontakti” ir
iespējams pieteikties padziļinātai
konsultācijai noteiktā vietā un laikā,
izvēloties tematu "Jautājums par valsts
amatpersonas deklarāciju”.

VALSTS TEHNISKĀS APSKATES LAIKI UN
VIETAS BALVU NOVADĀ

ir jāsaņem ir ļoti daudzveidīgs –
tās
ir
fizioterapeita,
psihologa,
audiologopēda, uztura speciālista
konsultācijas. Bērni piedalās ABA
terapijas, ergoterapeita, mākslas un
mūzikas terapijas, kanisterapijas, silto
smilšu nodarbībās. Vecāki var saņemt
atelpas brīža pakalpojumu mājās,
kā arī asistenta un aprūpes mājās
pakalpojumu bērnam.
Projektā
iesaistītās
personas
30.janvārī tikās ar projekta vadības
grupu, lai
pārrunātu ieguvumus,
uzklausītu
projekta
dalībnieku
ieteikumus, kas ir nepieciešams, lai
uzlabotu pakalpojuma saturu.
Pirmajā
6
mēnešu
projekta
periodā bērni un viņu vecāki
varēja
saņemt
visus
ekspertu
rekomendētos sabiedrībā balstītos
sociālos
pakalpojumus.
Vairākus
pakalpojumus, kā piemēram, ABA
terapiju, ergoterapeita konsultācijas,
fizioterapeita
nodarbības
bērni,
kuriem tas ir nepieciešams, saņem arī
mājas vidē.
Paldies
visiem
pakalpojumu
sniedzējiem par atsaucību!

Lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk.,

jābūt derīgai OCTA polisei. Tāpat,

arī pirms pavasara darbu uzsākšanas,

atgādinām, ka par Valsts tehniskās

traktortehnika
jāsagatavo

un

un

tās

jāuzrāda

piekabes
ikgadējai

tehniskajai apskatei.
Apskates laikā vadītājam jābūt
līdzi derīgai atbilstošas kategorijas
traktortehnikas

vadītāja

apliecībai,

tehnikas reģistrācijas apliecībai un
Apdzīvota
vieta

Vija Vārtukapteine
Balvu novada pašvaldības
Sociālā dienesta sociālā darbiniece

3.

Datums

Laiks

uzraudzības

aģentūras

sniegtajiem

pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI
ar bezskaidras naudas maksājumu.
Tālrunis

uzziņām

29284557,

25639706, e-pasts: balvi@vtua.gov.lv
vai www.vtua.gov.lv
Norises vieta

Bērzkalne

13.03.

10:30

Pie pagasta pārvaldes (Ūdru iela 1)

Lazduleja

14.03.

10:30

Pie pagasta pārvaldes (Administratīvā
ēka)

Krišjāņi

18.03.

11:00

Pie pagasta pārvaldes (Jaunatnes iela 3)

Vectilža

20.03.

11:00

Pie pagasta pārvaldes (Sporta iela 3)

Golvari

21.03.

10:30

Pie veikala (Golvari)

Bērzpils

21.03.

12:30

Pie pagasta pārv. (Dārza iela 27)

Tilža

25.03.

11:00

Pie kaltēm (Raiņa iela 6)

Vīksna

08.04.

10:30

Pie pagasta pārvaldes (''Mieriņi'')

Kurna

10.04.

10:30

Pie pagasta pārvalde (Balvu iela 15)

Cērpene

11.04.

10:30

Pie darbnīcām

Briežuciems

11.04.

12:30

Pie pagasta pārvaldes

Naudaskalns

15.04.

10:30

Pie pagasta pārvaldes (''Pagastmāja'')

Balvi

29.04.

09:00

A/S Balvu enerģija (Bērzpils iela 30)

Balvi

13.05.

09:00

PA SAN-TEX (Bērzpils iela 56)

Balvi

15.05.

09:00

VAS ''Latvijas autoceļu
(Vidzeme iela 4)

Balvi

16.05.

09:00

AS ''Sadales tīkls" (Bērzpils iela 19)

uzturētājs''
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īpašās ailītēs ciparu pēc vēlēšanās.
Vēlāk viņa to atšifrēja kā grāmatas
kodu (bibliotēkās visas grāmatas ir
kodētas pēc cipariem), un šoreiz zem
šī koda slēpās Patrika Grīšļa grāmata
“Balodis”. Nākamās ailītes numurs bija
lappuse, bet trešās ailīte cipars tika
attiecināts uz rindiņu grāmatā. Tieši
tā arī tapa nosaukums “Viesnīcā līdz
gada beigām”.
L.Podkovirina atklāja, ka nākamā
gada izstādes tēma ir “Daba. Tuvplāns.
Interpretācija.”, bet šoreiz interesants
ir veids, kā tika izvēlētas tehnikas,
kādās būs jāveido izstādes darbs. To
Balvu Mākslas skolas darbiniekiem
uzdeva 7.a un 7.b klase.
Lūk,
ko
skolēni
sarakstīja!
Elita Eglīte – papīra plastika, Dace
Logina – veidošana, Elita Teilāne –
porcelāns, Līga Podkovirina – grafika,
Lana Ceplīte – birografika (īpašs
gleznošanas veids, izmantojot tikai
krāsainas lodīšu pildspalvas), Olga
Reče – datorgrafika + jauktā tehnika,
Skaidrīte Bankova – veidošana, Diāna
Poševa – gleznošana, Anita Kairiša
– zīmēšana (ar parasto zīmuli), Iveta
Pugeja – porcelāna apgleznošana,
Valērijs Laicāns – gleznošana un
Svetlana Sirmā – zīmēšana.
Balvu Mākslas skolas kolektīvam
radošajām izpausmēm priekšā vesels
gads!

Noslēdzies ilgais un saspringtais
Valsts konkursa maratons mūzikas
skolu pūšaminstrumentu spēles un
sitaminstrumentu spēles audzēkņiem
un pedagogiem.
Valsts konkurss ir kā lakmusa
papīrs, kas uzreiz parāda, cik darba
ieguldījuši audzēkņi un pedagogi, cik
konkurētspējīga ir tā vai cita mūzikas
skola valsts līmenī.
Ar lepnumu varam teikt – esam
stipri, esam malači un mūsu tādu ir
daudz!
Sakām
īpašu
paldies
tiem
audzēkņiem, kas, izturējuši divas
Valsts
konkursa
tūres,
izcīnīja
godpilno
pienākumu
pārstāvēt
Balvu Mūzikas skolu finālā Rīgā. Un,
protams, lepojamies, ka no mūsu
vienpadsmit konkursantim, kuri visi
ar godu reprezentēja dzimto skolu,
septiņi atgriezās mājās ar diplomiem
par ieņemtajām vietām.
III vietu savās vecuma grupās
izcīnīja 2.klarnetes klases audzēkņi
Anastasija Garkuša (klarnete), Roberts
Ivdris (eifonijs), 3.klases audzēknis
Adrians Ļvovs (eifonijs), 5.saksofona
klases audzēknes Megija Kriviša
un Kerija Žanete Zeltiņa, 7.flautas
klases audzēkne Una Romāne. Īpaši
priecājamies par 7.trompetes klases
audzēkni Ričardu Ķirsonu, kurš sīvā
cīņā guva lielisku uzvaru un pārveda
mājās diplomu par 1.vietu.
Milzīgs ir pedagogu ieguldījums
audzēkņu panākumu kaldināšanā.
Pateicību un aplausus pelnījuši Arnis
Graps, Egons Salmanis, Vladimirs
Bondarenko un mūsu lieliskais
koncertmeistars Viktors Bormanis.
Jāatzīst, ka audzēkņi un pedagogi
sagatavojuši lielisku dāvanu skolas 60

Foto no Balvu novada pašvaldības arhīva.

Katru gadu februārī Balvu Mākslas
skolas darbinieki pilsētai pasniedz
īpašu dāvanu – savu darbu izstādi.
Arī šogad, 15.februārī, Balvu
Centrālajā bibliotēkā bija svinīga
izstādes “Viesnīcā līdz gada beigām”
atklāšana, kur lietotāju apkalpošanas
nodaļas
vadītāja
Ingrīda
Supe,
uzrunājot
klātesošos,
teica:
“Gatavošanās šai izstādei radīja sajūtu,
ka ir labi, ka visiem ir viens mērķis –
izstādes darba vai darbu radīšana,
kas ļauj paskatīties vienam uz otru
mazliet citādāk, jo ikdienā jūs katrs
dzīvojat savā vietiņā, bet satiekaties
Balvu Mākslas skolā”. I.Supe izteica
prieku arī par lielisko Balvu Centrālās
bibliotēkas un Balvu Mākslas skolas
sadarbību. “Katru gadu es zinu, ko
ierakstīt bibliotēkas februāra izstāžu
plānā, un arī tagad jau zinu, ka 2020.
gadā šeit būs Balvu Mākslas skolas
darbinieku izstāde”, tā Ingrīda.
Bet visinteresantākais šajā visā
ir tieši izstādes tēmas atrašana, kas
gadu no gada tiek izlozēta, izvēlēta
kādā īpašā veidā. Šīs izstādes kuratore,
Balvu Mākslas skolas pedagoģe un
Balvu Centrālās bibliotēkas darbiniece
Līga Podkovirina, pirms atklāja
nākamās izstādes tēmu, klātesošajiem
atgādināja, kā tā tika izvēlēta šai
izstādei. Viņa bija lūgusi katram
Mākslas skolas kolēģim ierakstīt

BALVU MŪZIKAS SKOLAS AUDZĒKŅU
PANĀKUMI VALSTS KONKURSĀ
gadu jubilejas priekšvakarā. Un, kaut
arī nogurums ir liels, instrumentus
neviens negrasās likt malā, jo, lai arī
visatbildīgākais – Valsts konkurss nav
vienīgā sacensība, kurā piedalās mūsu
audzēkņi. Četras saksofonistes devās
uz Rīgu, lai pārbaudītu savus spēkus
konkursā “Saxophonia 2019”, skolas
vokālais ansamblis Lindas Vītolas
vadībā startēja konkursā “Balsis”,
bet vijoles klases audzēkņiem bija
gods piedalīties meistarklasēs un
vērot izcilu mūziķu koncertsniegumu
Rēzeknes
GORĀ,
kur
uzstājās
viens no slavenākajiem pasaules
kamermūzikas orķestriem “Maskavas
virtuozi”.
Lepojamies ar saviem audzēkņiem
un pedagogiem! Tā turpināt!
Rita Kočerova
Balvu Mūzikas skolas direktora
vietniece

Foto no Balvu Mūzikas skolas arhīva.

BALVU MĀKSLAS SKOLAS KOLEKTĪVS
PASNIEDZ DĀVANU PILSĒTAI

1.vietas ieguvējs Ričards Ķirsons.

NACIONĀLĀ SKAĻĀS LASĪŠANAS SACENSĪBA
JAU PAVISAM TUVU!
2019.gada 6.martā Balvu Bērnu un jauniešu centra telpās norisināsies
reģionālais skaļās lasīšanas konkursa fināls, kurā piedalīsies paši labākie 5.-6.
klašu lasītāji no Baltinavas, Balvu, Rugāju un Viļakas novadiem! Konkursa laikā
tiks noteikts lasīšanas čempions, kurš pārstāvēs Balvu reģionu valsts finālā Rīgā
maijā.
Ja Tev patīk lasīt, nāc un piedalies!
Ligita Pušpure
Balvu Centrālā bibliotēka

Balvu Mākslas skolas kolektīvs.

BALVU MUIŽĀ IZSKANĒJIS VOKĀLĀS MŪZIKAS KONKURSS “BALSIS 2019”
21.februārī Balvu muižā notika
vokālās mūzikas konkurss “Balsis
2019”, kurā piedalījās 8 izglītības
iestādes no Balvu novada un 1
izglītības iestāde no Baltinavas
novada.
Konkursa organizatore Balvu novada pašvaldības Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldes interešu
izglītības darba speciāliste Ilona
Naļivaiko atzina, ka februāris ir
mūzikas mēnesis jau gadu no gada:
“Visa gada garumā esat mācījušies
jaunu repertuāru, cītīgi strādājuši,
gājuši uz mēģinājumiem. Nu ir tā reize,
kad citiem rādīsiet savu sniegumu un
to, ko gada laikā esat iemācījušies”.
Viņa arī iepazīstināja ar konkursa
vērtētājiem - mūzikas pedagogiem

rezultāti:
• III
pakāpi
ieguva
Stacijas
pamatskolas 1.-4.klašu vokālais
ansamblis
(vadītāja
Viktorija
Kokoreviča), Bērzpils vidusskolas
1.-6.klašu
vokālais
ansamblis
(vadītāja Daiga Griestiņa);
• II
pakāpi
ieguva
Stacijas
pamatskolas 5.-9.klašu vokālais
ansamblis
(vadītāja
Viktorija
Kokoreviča);
• I pakāpi ieguva Balvu pamatskolas
2.-4.klašu
vokālais
ansamblis
(vadītāja Gunta Ripa), Balvu
pamatskolas 5.-6.klašu vokālais
ansamblis (vadītāja Gunta Ripa),
Balvu Valsts ģimnāzijas vokālais
ansamblis (vadītāja Aija Nagle).

Ritu Smušku, Anastasiju Ločmeli un
Baibu Ozoliņu-Maltavnieci.
Konkursā
piedalījās
Stacijas
pamatskolas
1.-4.klašu
vokālais
ansamblis, Balvu pamatskolas 2.-4.
klašu vokālais ansamblis, Bērzpils
vidusskolas
1.-6.klašu
vokālais
ansamblis, Balvu Mūzikas skolas
vokālais ansamblis, Balvu pamatskolas
5.-6.klašu vokālais ansamblis, Stacijas
pamatskolas
5.-9.klašu
vokālais
ansamblis, Tilžas vidusskolas vokālais
ansamblis “Varbūt”, Balvu Valsts
ģimnāzijas
vokālais
ansamblis,
Baltinavas
vidusskolas
vokālais
ansamblis “Vērmelīte”.
Patiess prieks, ka arī šogad tika
parādīts augsts sniegums. Iegūtie
4.

I pakāpi un tiesības piedalīties
konkursa 2.kārtā ieguva Baltinavas
vidusskolas

vokālais

ansamblis

“Vērmelīte” (vadītāja Aija Nagle).
• Augstāko
piedalīties

pakāpi

un

tiesības

konkursa

2.kārtā

ieguva Tilžas vidusskolas vokālais
ansamblis “Varbūt” (vadītāja Linda
Vītola) un Balvu Mūzikas skolas
vokālais ansamblis (vadītāja Linda
Vītola).
Jāatzīmē, ka pērn Balvu Mūzikas
skolas ansamblis konkursā “Balsis”
ieguva

augstāko

novērtējumu

un

kopā ar vēl 11 ansambļiem no visas
Latvijas piedalījās koncertuzvedumā
“Vilkam tāda dvēselīt’”.
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ŽETONU VAKARI BALVU NOVADA SKOLĀS

Foto autors Jānis Rakstiņš.

un Elīzas Zelčas izpildījumā.
Pasākuma otrajā daļā 12.klase
visus priecēja ar Ritas Missūnes
īslugas “Padomi pirmajam randiņam”
iestudējumu un “Pusnakts šovu
pusseptiņos
ar
Jāni
Skuteli”.
Priekšnesumi bija ļoti pārdomāti un
interesanti.
16.februārī, īsi pēc Valentīndienas,
kad gaisā vēl virmoja mīlestības
vēsmas, norisinājās Žetonu vakars
Tilžas vidusskolā.
12.klases
jaunieši
stāsta
svinīgā
daļa
iesākās
neparasti,
jo mēs klātesošajiem sarūpējām
pārsteigumu, un neieradāmies svinīgā
pasākuma sākuma daļā. Audzinātāja,
tāpat kā skolas direktore bija
izmisumā, jo pasākumam teju, teju
bija jāsākas, bet mēs kavējām. Tomēr
tā bija viltus trauksme, jo pēc īsa
mirklīša ieradāmies skolas aktu zālē.
Patiesām emocijām pildīta aizritēja
pasākuma svinīgā daļa, kuras laikā kā
piemiņas zīmi saņēmām gredzenus,
ko paši bijām izvēlējušies. Pasākumā
īpaši pozitīvas emocijas radīja arī
sporta deju dejotāji no Viļakas un
vokālais ansamblis “Varbūt”.
Topošie absolventi stāsta, ka jau
kopš decembra kopā ar audzinātāju
ļoti
gatavojušies
šim
īpašajam
vakaram.
Pienākuma
apziņas
mudināti, mēs bijām ieguldījuši lielu
darbu, lai pēc svinīgās pasākuma
daļas klātesošos varētu priecēt ar savu
iestudētu Rūdolfa Blaumaņa lugu
“Zagļi”. Izrāde, tāpat kā mēģinājumi,
tika aizvadīti ar pozitīvam emocijām
un prieka asarām. Nebijām domājuši,
ka būs tik labi un, ka spēsim to
paveikt. Bieži vien gribējās izvēlēties
kādu vieglāku ceļu, bet, pateicoties
audzinātajai, to nedarījām, jo viņa mūs
ļoti atbalstīja un palīdzēja tapt mūsu
lugai. Lai parādītu labāko pasākumā,
kā arī dotu iespēju skolas biedriem
noskatīties
izrādi,
14.februārī
noorganizējām ģenerālmēģinājumu.
Visi bijām uztraukušies un nobijušies,
bet pēc izrādes sapratām, ka nav
nemaz jābaidās darīt to, ko mēs
protam un kas mums labi padodas.
Līdz ar ģenerālmēģinājumu mēs
sapratām, ka esam sagatavojušies
Žetonu vakaram, un īpašajā vakarā
uztraukums jau bija izzudis. Pārliecība
par sevi var darīt brīnumus, tieši tāpēc
pēc Žetonu vakara bijām lepni paši par
sevi. Liels paldies jāsaka visiem, kuri
mūs atbalstīja un deva labus padomus,
lai Žetonu vakars būtu izdevies. Īpašs
paldies Rovenam Timoškānam, par
to, ka sniedza mums palīdzīgu roku
un piekrita iesaistīties mūsu aktieru
komandā. Paldies mūsu audzinātājai
Maldrai Strupkai par to, ka neļāva
mums padoties un atbalstīja mūs.
Ar iestudēto lugu turpinām priecēt
arī blakus pagastu ļaudis un esam
dzirdējuši daudz labas un pozitīvas
atsauksmes!
Balvu
Profesionālajā
un
vispārizglītojošajā
vidusskolā
Žetonu vakars “Tik daudz ir izsakāms
caur mīlestību” notika 22.februārī.

Bērzpils vidusskolas topošie absolventi.
simbolu

mācīties, lai ar labiem panākumiem

12.klases

nokārtotu eksāmenus. Žetonu vakara

izglītojamie un 3.kursa audzēkņi, kopā

laikā bija iespējams vērot dažādus

15 abiturienti.

priekšnesumus, kuros jaunieši rādīja

Pasākuma

laikā

gredzenu

žetonu

saņēma

Skolas

sabiedrisko

attiecību

speciāliste Laura Zujāne stāsta, ka
pasākums bija caurvīts ar mīlestību,
uzsverot,

ka

katram

tā

var

būt

citādāka - vienam tā būs dziesma,
citam māksla un sports, bet citam
kopā būšanas prieks. Žetonu vakars
iesākās ar abiturientu priekšnesumu
– ēnu šovu, kurā jaunieši attēloja
cilvēka dzīvesstāstu sākot no bērnības

savu

talantu

dziesmas,

izpausmes:

demonstrēja

dejas,

tērpus

un

rādīja priekšnesumus īsteni sportiskā
garā. Klātesošos priecēja ne tikai
jauniešu priekšnesumi, bet arī skolas
ansamblis, tautu deju dejotāji un
viesmākslinieku uznācieni – dziedātāja
Dagmāra

Laicāne,

Ušackas

deju

Līgas

studijas

Morozasmeitenes,

un līdz pat ģimenes izveidošanai.

sporta deju dejotāji no Viļakas novada

Tad direktore Biruta Vizule uzrunāja

Bērnu un jaunatnes sporta skolas un

klātesošos,

Balvu pirmsskolas izglītības iestādes

vēlot

izbaudīt

vakaru,

savukārt abiturientiem ieteica cītīgi

“Sienāzītis” mazie ķipari.

DEJU KOPAI “NEBĒDA” 25

Vidējās paaudzes deju kolektīva
"Nebēda" jubilejas svinības 23.februārī
laistījās sudrabā! Savu 25 dejošanas
gadu laikā dejotāji ir daudz kur pabijuši
un daudz piedzīvojuši. Ir izveidojusies
draudzība ar citiem kolektīviem, un
svētkos draugi ir blakus, lai dalītos
dejotpriekā. Koncertā uzstājās un
jubilārus sveica vairāki kolektīvi:
"Apinītis" no Gulbenes, "Piesitiens"
no Vīksnas, "Liepavots" no Kokneses,
"Jukums" no Alūksnes un "Rekavas
dzintars". Prieks arī par bijušajiem

“Nebēdas”

dejotājiem,

kuri

kuplā

skaitā bija ieradušies svētkos. Deju
kolektīvu

“Nebēda”

sveica

Balvu

novada pašvaldības Izglītības, kultūras
un sporta pārvaldes vadītāja Inta Kaļva
un Balvu Kultūras un atpūtas centra
direktore Anita Strapcāne.
Lai gaviļniekiem raits dejas solis arī
turpmāk!
Anta Zeltiņa
Balvu KAC

Foto autore Anta Zeltiņa.

Februāra mēnesis četrās Balvu
novada skolās bijis ļoti īpašs – jo īpaši
nozīmīgs tas bija 12.klašu skolēniem,
kuri atzīmēja Žetonu vakarus.
Ik gadu skolu jaunieši parāda
savus talantus, spējas, sirsnīgumu
kopīgi darbojoties, lai Žetonu vakars
būtu viens no skaistākajiem skolā
pavadītājiem brīžiem, un pēc tam
ar lielu darba sparu gatavojas ļoti
nozīmīgam posmam – eksāmenu
kārtošanai un skolas absolvēšanai.
Balvu Valsts ģimnāzijā Žetonu
vakars “Dzīves mirkļu mozaīka” notika
2.februārī, kurā piederības zīmi
ģimnāzijai - žetonu gredzenu - saņēma
četrdesmit trīs abiturienti un klases
audzinātājas Sandra Mozule un Ināra
Konivale.
BVĢ direktores vietniece Daina
Mediniece stāsta, ka dzīve ir kā
mozaīka, kurā ievītas daudzveidīgas
krāsas, ko caurauž ilgas un sapņi. Katrs
no mums ir viena šīs mozaīkas daļa īpaša, vienreizēja, unikāla, iederīga un
ļoti vērtīga. Tāpēc piederību skolai šajā
vakarā apliecinājām ar vairākiem kopā
savietojamiem mozaīkas gabaliņiem,
kuri izveidoja skolas attēlu. Mozaīkas
gabaliņus kopā lika gan skolas
direktore, gan vecāki, gan klases
audzinātājas un abiturienti, gan 11.
klašu skolēni, gan viesi. Svētku svinīgo
daļu īpaši krāšņu un emocionālu darīja
direktores, vecāku, audzinātāju, viesu
un abiturientu sirsnīgās uzrunas, Līgas
Morozas-Ušackas košās dejotājas,
11. klases elegantais priekšnesums,
Ritas Smuškas dziedājums un Latvijas
simtgadei veltītais svinīgās daļas
noslēgums. Pasākuma otrajā daļā
ar izciliem, oriģināliem, jautriem
un
aizkustinošiem,
košiem
un
kvalitatīviem priekšnesumiem skolas
kolektīvu un viesus iepriecināja
abiturienti. Žetonu vakara balle tika
atklāta ar Balvu valsi un tajā muzicēja
grupa “Tranzīts”.
Bērzpils vidusskolā septiņiem
12.klases jauniešiem Žetonu vakars
notika 9.februārī. Šis bija jau 69.Žetonu
vakars. Skolas 11.klases skolniece
Iveta Škapare stāsta, ka tā svinīgo
daļu vadīja 11.klase. Pirms žetonu
izsniegšanas abiturientus un visus
klātesošos uzrunāja skolas direktore
Ilona Stepāne. Uzrunā direktore
uzsvēra, ka 12. klases jaunieši ir ļoti
talantīgi, aktīvi un skolas dzīvē ienes
daudz jauna. Viņu organizētie un
vadītie pasākumi vienmēr ir pārdomāti
un interesanti. Abiturientus sveica
arī Bēržu draudzes prāvests Oļģerts
Misjūns, kurš cilvēka dzīvi salīdzināja
ar pasaku. Klases audzinātāja savā
uzrunā atzina, ka apbrīno savu
audzēkņu darbaspējas un izdomu,
kā arī vēlēja veiksmi un izdošanos.
Vecāku vārdā runāja Elita Stepiņa, bet
veltījuma dziesmu izpildīja Līga Čivča.
11.klases kolektīvs abiturientiem
dāvināja atslēgu piekariņus ar latvju
zīmēm.
Apsveikumam
skanēja
dziesma Ginta Čivča izpildījumā.
Svinīgās daļas noslēgumā izskanēja
muzikāls sveiciens Laimas Blomnieces

Deju kopas “Nebēda” kolektīvs.
5.
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INFORMATĪVS SEMINĀRS PAR SOCIĀLO
UZŅĒMUMU REGULĒJUMU UN
FINANŠU ATBALSTA IESPĒJĀM

LRTA “EZERZEME” AICINA UZ BIEDRU
KOPSAPULCI UN ORGANIZĒ GIDU KURSUS
12.martā pllst.13:00 viesu mājā
“Zaļā sala” (Rēzeknes nov. Greiškānu
pag. Litavnieki) Latgales reģiona
tūrisma asociācija “Ezerzeme” aicina
pulcēties visus savus biedrus uz
kopsapulci, lai pārrunātu aktuālākos
jautājumus. Darba kārtībā – asociācijas
paveiktie darbi un plāni šim gadam,
gada pārskata apstiprināšana, valdes
pārvēlēšana,
izmaiņas
statūtos.
Pieteikšanās sava novada TIC vai
rakstot uz e-pastu: tic@ludza.lv.
Aicinām iestāties arī jaunus
biedrus, kopā darboties un veicināt
Latgales tūrisma attīstību!
Tāpat LRTA “Ezerzeme” aicina

privātpersonas
vai
speciālistus
pieteikties gidu kursos, kas notiks šī
gada 5. un 6.martā no plkst.10:00
Rēzeknes TIC telpās (Krasta iela
31, Rēzekne). Obligāta iepriekšēja
pieteikšanās pa tel. 29395343 (Jeļena).
Gidu kursus organizē un apmaksā
LRTA “Ezerzeme”. Pēc apmācībām
gidi varēs vadīt ekskursijas pa
Latgali, nokārtojot juridisko statusu,
piemēram,
reģistrējoties
kā
pašnodarbinātie.

Seminārs notiks 2019. gada 14.
martā plkst.10:30, Ziemeļlatgales
biznesa un tūrisma centra konferenču
zālē Vidzemes ielā 2b, Balvos.
Semināru rīko: Balvu novada
pašvaldības Ziemeļlatgales biznesa un
tūrisma centrs.
Semināra
mērķis:
iepazīstināt
sabiedrību
ar
sociālās
uzņēmējdarbības
konceptu
un

DARBA KĀRTĪBA

LRTA “Ezerzeme”
Līga Kondrāte,
ligakondrate@inbox.lv

Tirdzniecības

rūpniecības

kamera

pieteikties

un

(LTRK)

uzņēmējus

aicina
dalībai

programmā

pašvaldībām un reģiona uzņēmējiem
aktuālās

notiks Daugavpils Olimpiskajā centrā

kluba nozares ekspertu prezentācijas

10. – 11. maijā.

un konsultācijas, kā arī interaktīvas

“Uzņēmēju dienas Latgalē 2019”
būs jaunā formātā un tiks veidots kā
Biznesa un karjeras iespēju festivāls.
Sadarbības

partneri

Daugavpils

pilsētas dome, Latgales Plānošanas
reģions

un

AS

“Citadele

banka”.

Informatīvais atbalstītājs – radio “Alise
Plus”.
“Uzņēmēju

dienas

Latgalē

2019” pēc savas pamatbūtības tā
ir izstāde, kuras mērķis ir veicināt
uzņēmējdarbības

vides

attīstību

Latgales reģionā:
• popularizēt
aicinot

vietējos

piedalīties

uzņēmējus,
uzņēmumus,

kuriem ir interese reklamēt gan
savus produktus un pakalpojumus, gan arī sevi kā darba vietu
nodrošinātāju;
• aicināt

uzņēmējus

sadarboties

un

savstarpēji

kontaktēties

–

iepazīties, tīkloties;
• iepazīstināt apmeklētājus ar pilsētā
un reģionā esošajām darba vietām,
kas palīdzētu uzņēmējiem risināt
aktuālo

darbaspēka

trūkuma

jautājumu.
Izstādē kā dalībniekus vienkopus
plānots pulcēt uzņēmējus un izglītības
iestādes dažādu nozaru griezumā,
lai apmeklētājiem interaktīvā veidā
būtu iespēja uzzināt par reģiona
uzņēmumiem,
pieprasītajām

to

vakancēm,

profesijām

un

to

apguves iespējām.
Uzņēmējiem

tā

būtu

iespēja

uzrunāt gan šī brīža darba meklētājus,
gan skolēnus un studentus – nākotnes
darbiniekus, kam svarīgi ir uzzināt
par
un

profesionālajām
prasmēm,

tiks

kādas

sagaidītas

iestādēm,

zināšanām
no

nākotnē.

akcentējot

programmām,
ar

spēles;

seminārus
par

pieprasītajām

jauniešiem
prasmēm

un

būs

citiem

iespēja

interesentiem

demonstrēt

turpat Latgales reģionā, organizēsim
skolu jauniešu un studentu grupu
veidojot

pasākumu kā atvērto durvju dienu
profesionālās

karjeras

izvēlē. Darba meklētājiem būs iespēja
iepazīties ar pieejamām vakancēm
“Uzņēmēju dienās Latgalē 2019”
norisināsies arī Nodarbinātības valsts
aģentūras (NVA) Vakanču gadatirgus,
atrast vajadzīgos darbiniekus, bet
darba meklētājiem – darbu.
Piektdienu jau tradicionāli noslēgs
neformālais vakara pasākums, kas
brīvā un nepiespiestā gaisotnē ļaus
uzņēmējiem baudīt nelielu kultūras
programmu un turpināt iepazīšanos
ar citiem uzņēmējiem un pašvaldību
pārstāvjiem.
apmeklētājus

priecēs Latgales novadu stendi ar
novadam

produktiem,

raksturīgajiem

pakalpojumiem

un

tūrisma informāciju, kā arī Latgales
reģiona un visas Latvijas uzņēmēju
jaunākais piedāvājums. Pie halles būs
iespēja baudīt un iegādāties Latgalei
raksturīgos gardumus mājražotāju un
amatnieku gadatirgū, kā arī degustēt

profesionālo

iepazīstinot

tendencēm

un

piedāvājumu.
Pasākuma laikā plānojam rīkot

daudzveidīgo

Latvijas

ražotāju

produkciju.
Pieteikšanās un papildu informācija
par pasākumu sazinoties ar LTRK Valdes
padomnieci

reģionālajos

Biedrības
sniegto sociālo pakalpojumu daudzveidība
Latvijas novados

Jautājumi un atbildes

No 2019.gada 1.aprīļa līdz 2019.
gada 7.maijam Lauku atbalsta dienests
(LAD) izsludina pieteikšanos atbalsta
saņemšanai pasākuma "Ieguldījumi
meža platību paplašināšanā un
meža dzīvotspējas uzlabošanā" trīs
apakšpasākumos par kopējo publisko
finansējumu vairāk kā 7 miljoni euro.
Apakšpasākumā
“Meža
ieaudzēšana” varēs pieteikties meža
ieaudzēšanas un kopšanas aktivitātēm,
kā
arī
ieaugušas
mežaudzes
papildināšanai un kopšanai. Kopējais
pieejamais finansējums ir 1,989
miljoni euro. Apakšpasākumā "Meža
ugunsgrēkos un dabas katastrofās
iznīcinātu mežaudžu atjaunošana"
atbalstu piešķir par meža atjaunošanu
platībās, kurās atbilstoši Valsts meža
dienesta atzinumam ir konstatēts
ugunsgrēks vai dabas katastrofa
(vējgāze, vējlauze, sniega un ledus
radīti postījumi), kuras dēļ mežaudze
ir iznīcināta, tāpēc šajā platībā mežs
ir atjaunojams. Kopējais pieejamais
finansējums ir 1,067 miljoni euro.
Apakšpasākumā "Ieguldījumi meža
ekosistēmu noturības un ekoloģiskās
vērtības uzlabošanai" atbalstu piešķir

kurā darba devējiem būs iespēja

katram

Pieredzes stāsts: no ieceres līdz sociālās uzņēmējdarbības
projektu realizācijas uzsākšanai

IESPĒJA PIETEIKTIES ATBALSTAM
MEŽSAIMNIECĪBĀ

pilsētā un tuvākajā reģionā.

Pasākuma

12.50 -13.30

Aicinām pieteikties semināram
līdz 2019. gada 8.martam, zvanot
uzņēmējdarbības atbalsta speciālistei
Guntai Božoka 26461435, vai aizpildot
pieteikšanās anketu Ziemeļlatgales
biznesa un tūrisma centra mājaslapā
www.zlbc.lv

mācību, prakses un darba iespējām

nākotnes

Kafijas pauze

13.50 -14.10

paveikto. Lai sniegtu ieskatu par

tādējādi

Atbalsta saņemšanas nosacījumi

Biedrība “Latvijas Samariešu apvienība” Vidzemes nodaļas vadītājas vietniece
Karīna Vecā

savus

sasniegumus un iepazīties ar citu

apmeklējumus,

Sociālā uzņēmuma statusa iegūšana

12.30 -12.50

13.30-13.50

Divu dienu garumā uzņēmējiem,
un

Sociālā uzņēmuma tiesiskais regulējums

Biedrība “Latvijas Samariešu apvienība” vadības pārstāvis

kompetencēm mūsdienu darba tirgū.
skolām,

11.00 – 11.20

Labklājības ministrijas ESF projekta “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” vadītājs
Juris Cebulis

informatīvus

skolu

Semināra atklāšana

11.45- 12.30

Biznesa

viņiem

laba iespēja sniegt informāciju par
apmeklētājus

biznesa

Latgales

Mācību

vidējo un augstāko izglītību, būs
mācību

tēmas;

10.50 – 11.00

Labklājības ministrijas ESF projekta “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” vecākā
eksperte Elīna Heidere

iekļaujot

“Uzņēmēju dienās Latgalē 2019”, kas

Semināra dalībnieku reģistrācija

11.20 – 11.45

dažādas satura aktivitātes: biznesa
forumu,

10.30 – 10.50

Labklājības ministrijas ESF projekta “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” vadītājs
Juris Cebulis

UZŅĒMĒJU DIENAS LATGALĒ 10.-11.MAIJĀ
Latvijas

piemēriem, kopīgi diskutēt par
sociālās uzņēmējdarbības attīstības
iespējām Ziemeļlatgales reģionā.
Pasākuma mērķauditorija: jaunie
un topošie uzņēmēji, biedrības
un
nevalstiskās
organizācijas,
ikviens, kuram interesē sociālās
uzņēmējdarbības ideju ieviešana.
Dalība pasākumā bez maksas.

jautājumos

Ilzi Brici, tālrunis: 29141693, e-pasts:
ilze.brice@chamber.lv
6.

jaunaudžu retināšanai, neproduktīvu
mežaudžu nomaiņai, valdošās koku
sugas

nomaiņai

baltalkšņa

sugu

mežaudzēs no 30 gadu vecuma vai
blīgznas sugu mežaudzēs. Kopējais
pieejamais

finansējums

ir

4,051

miljoni euro.
Plašāku
prasībām

informācija
atbalsta

par

pretendentiem,

nosacījumiem atbalsta saņemšanai un
citiem jautājumiem var lasīt dienesta
mājaslapā sadaļā “Atbalsta pasākumi”.
Kārtā

iesniegto

projektu

īstenošanas beigu termiņš ir līdz 2023.
gada 1.septembrim.
Projektu

iesniegumi

izmantojot

LAD

jāiesniedz,

Elektroniskās

pieteikšanās sistēmu vai ievērojot
Elektronisko
vai

dokumentu

personīgi

LAD

likumu,

reģionālajās

lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD
Centrālajā

aparātā

ministrijas

Klientu

Zemkopības
apkalpošanas

centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.
stāva foajē (tālr. 67095000).
Informācija no Lauku atbalsta
dienesta mājaslapas www.lad.gov.lv
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IZGLĪTO DAUDZDZĪVOKĻU MĀJU RENOVĀCIJAS JAUTĀJUMOS
21.februārī Balvu muižā notika

arī sniedza ieteikumus. Viņa savā

svarīga katra iedzīvotāja attieksme,

Patērētāju Tiesību aizsardzības centra.

Ekonomikas ministrijas un Attīstības

prezentācijā lika aizdomāties par to, cik

lai maksimāli precīzi novērtētu esošo

Viņa

finanšu institūcijas Altum organizētais

ļoti katrs rūpējas par savu automašīnu

situāciju.

tam,

seminārs

Altum pārstāvis Aigars Brūveris

māju

– gan veicot tehnisko apskati, gan

renovācija. Kvalitatīva būvniecība un

dusmojoties, ja kāds to saskrāpē,

informēja

#ESfondi piesaiste”.

taču

dzīvojamo māju energoefektivitātes

“Daudzdzīvokļu

Semināru apmeklēja gan Balvu

attiecībā

dzīvojamajām

uz

daudzdzīvokļu

mājām

ļoti

par

programmas

daudzi

daudzdzīvokļu

nosacījumiem,

citu

novada pašvaldības speciālisti, gan

dzīvokļu īpašnieki nemaz nezina, kāda

pieredzi, kā arī deva vērtīgus padomus

māju vecākie, gan citi interesenti.

situācija ir ēkas pagrabstāvā, bēniņos

par to, kur skatīt iepirkumu nolikumu

Klātesošos

domes

vai kādā kvalitātē ir siltumtrases.

paraugus, ar ko konsultēties, kā

Pušpurs.

Tādējādi viņa atgādināja, ka dzīvokļu

labāk izvēlēties būvniekus un citas

Viņš pauda pārliecību, ka arī mūsu

īpašniekiem ir pienākumi ne tikai

lietderīgas lietas. Viņš arī informēja

novadā ir drosmīgi cilvēki, kas uzsāks

attiecībā uz savu personīgo dzīvokli,

par dažādiem nosacījumiem, kas ir

renovēt mājas, kā arī atgādināja par

bet arī uz kopīpašumu. Ļoti svarīga

jāizpilda, lai Altum dotu grantu un

ieguvumiem, kas rodas siltinot ēku

ir kaimiņu savstarpējā komunikācija,

mājas renovācija dzīvokļu īpašniekiem

– mazāki rēķini par apkuri, labāki

komunikācija

izmaksātu lētāk. Klātesošie labprāt arī

dzīves apstākļi, estētisks ēkas izskats,

mājas vecāko. Situācijā, kad dzīvokļu

īpašumu vērtības palielināšanās.

īpašnieki

uzrunāja

priekšsēdētājs

arī

Aigars

Ekonomikas ministrijas pārstāve
Inese

Bērziņa

daudzdzīvokļu

informēja

par

nosacījumiem,

citu

ka

pašvaldību,

nolemj

Renovējot mājokli ļoti būtiski ir

nozīmē,

sekot līdzi būvniecības procesam,

jāapskata

būvmateriālu izvēlei un to atbilstībai

ēku,

kas

energoauditoram

ir

uzdeva precizējošus jautājumus.

ir

renovēt

energoaudits,

ar

Zača, Sarmīte Upmane, Skaidrīte

pelnījušas

Krakope, Velga Bikovska- Krastiņa,

komplimentus.

Katra

sieviete vēlas būt mīlēta, pamanīta,
novērtēta. Priecājamies, ka mūsu
harizmātisku

sieviešu, un jūs to esat pamanījuši!
Par sievietes skaistumu, rūpēm,

SIEVIETE
Nicecka,
Anita

ELEGANCE:

Anita

Petrova,

Anita

Pennere, Māra Pimanova, Modrīte

māte, sieva, kolēģe, satikta sieviete

Silauniece, Sarmīte Cunska, Sarmīte

pilsētā… Zibakcijas nominācījām tika

Pužule, Skaidrīte Saleniece, Skaidrīte

izvirzītas šādas sievietes:

Voite, Svetlana Garā, Valda Vancāne,

SIEVIETE KOŠUMS: Aiga Keisele,
Aija Mežale, Anita Strapcāne, Biruta

Inta

Nicecka,
Ķerģe,

Egita

Circene,

Kaļva,

Irina

Ozola,

Iveta

būvniecības process.
Seminārā

piedalījās

arī

Valsts

ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
pārstāvis,

kurš

atgādināja

par

ugunsdrošības noteikumu ievērošanu
daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās
ēkās un to, kādas izmaiņas stājušās
spēkā līdz ar 2019.gada 1.janvāri.

Arnita
Evija

Prokofjeva,

Melberga,

Krasovska,
Iluta

Balule,

Inta Ozola, Liene Akmeņkalne, Līga
Kozlovska,

Milakne;

Lucija

Līga

Pužule,

Maruta

Pipare, Aiga Keisele, Aļina Stubailova,

Logina, Skaidrīte Krakope, Tatjana

Anita

Valujeva, Tatjana Vinogradova, Valija

Arnita Jermacāne, Guna Apine, Gunta

Aleksandrova,

Raibekaze, Gunita Ločmele, Iluta

Vija Circene, Zinaida Logina;

Vineta

SIEVIETE ENERĢIJA: Aiga Keisele,

Korlaša, Inta Ozola, Laila Saide, Linda

Aļina Stubailova, Anita Grāmatiņa,

Bogdanova,

Daiga

Lukjanova,

Dita

Dzintra Sprudzāne, Dzintra Pipcāne,

Rudīte Krūmiņa, Sarmīte Cunska,

Guna Ķerģe, Gunita Laicāne, Helēna

Sintija

Krieviņa,

Logina,

Veronika

Bula, Inga Bleidere , Ingrīda Circene,

Utjaganova,

Vidzupe, Zinaida Logina;

7.martā Balvu Sakrālās kultūras
centrā tiks iekārtota ikonu izstāde,
kura atceļos no Jūrmalas, un jau
vakarā plkst.18.00 plānota izstādes
atklāšana, kurā būs iespējams tikties
ar dažiem ikonu autoriem.
2013.gadā tika dibināta ikonu
gleznošanas darbnīca Eleusa. Darbnīca
ir Ikonogrāfu biedrības mākslinieku
pulcēšanās vieta. Latvijas Ikonogrāfu
biedrībā ir apvienojušies Latvijas
Kristīgās akadēmijas absolventi, lai
kopīgi caur savu darbu atklātu un
apliecinātu ikonas unikālo nozīmi
Pareizticīgajā baznīcā un pasaules
kultūras mantojumā.
Darbnīca Eleusa ir vieta, kur tiek
gleznotas ikonas un kur var iepazīties
ar ikonu gleznošanas tradīcijām,
tehnoloģiju un literatūru, kā arī
piedalīties meistarklasēs un ikonu

Nipere,

Moroza-Ušacka, Margarita Garjāne,

Iluta

IKONU IZSTĀDE BALVOS

Muzaļevska,

Balule, Ina Kudure, Inita Koļcova, Inta

Skaidrīte

RECEPTE E-GRĀMATAS LASĪŠANAI

Castrova,

Olga Reče, Rudīte Krūmiņa, Sanita

Līga

Tihomirova,

Sintija

Inta Kaļva, Irēna Začeva, Iveta Supe,

SIEVIETE SIRSNĪBA: Aija Putniņa,

Janīna Pužule, Larisa Katalimova,

Albīna Nicecka, Astrīda Jakovļeva,

Marija Duļbinska, Natālija Noskova,

Inta

Ruta

Sprudzāne,

Edīte Gorkina, Elīna Kalniņa, Gunta

Bukša,

Sandra

Kindzule,

Veneranda Riuča, Zoja Zaharova.

Raibekaze, Gunta Ripa, Ilga Oplucāne,
Ilzīte

no

Moroza-Ušacka,

Agate

Kozlovska,

Kamerāde

Inese

Mārīte Buliga, Mudīta Pošeika, Vija

Strapcāne,

Kristīne

kā

Elīna

Līga Kozlovska, Maruta Sprudzāne,

Anita

to,

Gunita

Kalniņa, Inga Bleidere, Inta Kuļša,

DZĪVESPRIEKS:

Par

Voiciša,

Delpere-Tihomirova,

Tihomirova,

novērstu nepilnības, kamēr vēl norit

SIEVIETE IEDVESMOTĀJA: Albīna

Dzidra

Iluta

lai

Veneranda Riuča, Žanna Jermacāne;

Kindzule, Daina Gļauda, Dita Nipere,

Dzintra

Patērētāju
centrā,

Strapcāne,

Janīna Pužule, Līga Kozlovska, Līga

Kuļša,

vērsties

aizsardzības

Biruta Vizule, Ilga Oplucāne, Inta

un ļaut sajusties īpašām- tā var būt

Svetlana

droši

Tiesību

Albīna

ik dienu, tomēr svarīgi ir novērtēt

Bula,

var

Matule-Bordāne,

Kuļša,

Līga

par to kvalitāti. Šādos gadījumos

Zigrīda Lizinska;

gādību, harizmu varam priecāties

Putniņa,

rīkoties situācijās, kad rodas šaubas

sadaļā Aktualitātes.

Rudīte Bukša, Ruta Ušacka, Sanita

SIEVIETE

kā

Balvu novada pašvaldības mājaslapā

cik viņas ir burvīgas, jo viņas ir

Inta

arī,

pastāstīja

Liene Akmeņkalne, Rita Brokāne,

Līga

kā

no kļūdām materiālu pielietošanā

sastopam uz ielas, un pateikt viņām,

Oplucāne,

nosacījumi,

lieks mitrums un pelējums, tādēļ ir

vērīgāk ielūkoties sievietēs, kuras

Ozoliņa,

atbilstības

jāapskatās vai kādās vietās neuzkrājas

kā

Līga Kozlovska, Larisa Jakobsone,

Ilga

direktīvai, lai tiktu izpildīti kvalitātes

programmas

Pušpure, Irēna Belka, Iveta Ločmele,

Sērmūkša,

Eiropas Savienības būvizstrādājumu

Lektoru prezentācijas skatāmas

pieredzi,

daudz

atbilstu

izvairīties

Balvu Kultūras un atpūtas centra

tik

uzmanību

projektam.

kolektīvs pirms kāda laika aicināja

ir

pievērst

būvmateriāli

katrs dzīvoklis, jānovērtē radiatori,

ZIBAKCIJA “PAMANI SIEVIETĒ SKAISTO”

vidū

lai

māju

dzīvojamo

energoefektivitātes

jāveic

ar

aicināja

Dokāne,

Anta Zeltiņa

Ina Skrima, Ingrīda Jeromane, Inita

Balvu KAC
7.

gleznošanas nodarbībās.
Kopš 2012. gada regulāri rīko
izstādes gan Latvijā, gan Eiropā.
Mākslinieku gleznotās ikonas turpina
savu dzīvi mājokļos un baznīcās
Latvijā, Zviedrijā, Igaunijā, Itālijā,
Lielbritānijā, Gruzijā, Austrālijā un
Libānā. Mākslinieki piedalās arī
starptautiskos ikonogrāfu projektos
un konkursos Krievijā un Grieķijā.
Ikonogrāfa radošais darbs ir
cieši saistīts un balstīts uz ticības un
baznīcas dzīves pieredzi. Tādejādi
gleznošana ir kalpošana. Ikona,
veidojusies
gadsimtu
pieredzē,
tradīcijā un kanonā, turpina pastāvēt
un dzīvot arī šodien.
Izstādē Balvu Sakrālās kultūras
centrā būs skatāmas darbnīcas Eleusa
mākslinieku un audzēkņu gleznotas
ikonas un sakrālo tekstu ornamenti.
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PASĀKUMI BALVU NOVADĀ
BALVOS
1.martā plkst.18:00 Kristīnes
Briedes
un
Audrjus
Stoņa
dokumentālā filma “Laika tilti”
Balvu Sakrālās kultūras centrā.
Ieeja-ziedojums.
2.martā plkst.16:00 Svinīgs
pasākums “Balvu Mūzikas skolai
60” Balvu muižā.
7.martā plkst.18:00 Darbnīcas
“Eleusa” mākslinieku un audzēkņu
ikonu izstādes atklāšana Balvu
Sakrālās kultūras centrā.
8.martā
plkst.18:00
Apvienības “Jubilāri” koncerts
8.marta svētkos Balvu muižā.
Biļešu iepriekšpārdošana Balvu
muižā Lietvedes kabinetā. Biļešu
cena iepriekšpārdošanā EUR 4,00,
koncerta dienā EUR 6,00.
9.martā no plkst.9:00 – 13:00
Lauku labumu tirdziņš laukumā
pie Balvu Kultūras un atpūtas
centra.
9.martā plkst.15:00 Bērnu
vokālās studijas “Notiņas” 10
darbības gadu svētku koncerts
Balvu muižā.
14.martā
plkst.11:00
Konkursa “Cauri mūžu mūžiem
Latgales karavīra piemiņa ir dzīva”
noslēgums un apbalvošana. Lekcija
par Latgales partizānu pulku un
Latgales karavīriem. Pasākuma
atklāšana pie pieminekļa Latgales
partizānu
pulka
kritušajiem
karavīriem. Turpinājums Balvu
Novada muzejā.
15.,
22.
un
29.martā
plkst.17:00
Bezmaksas
dziedinošās
vingrošanas
nodarbības
(senioriem
54+)
Balvu pamatskolas Aktu zālē.
Nodarbības vadīs Zinaida Logina.

17.martā plkst.16:00 Deju
lielkoncerts “Dejas brīnumainā
pasaule”
Balvu
pamatskolas
Sporta zālē.

Sieviešu dienai, būs piepildīta ar
humoru un dejām.

BALVU PAGASTĀ

16.martā plkst.19:00 Teicēju
un stāstnieku saiets “Citi zina
labāk” Krišjāņu tautas namā.
Aicināti piedalīties stāstnieki
un teicēji ar vienu “patiesi nepatiesu” notikumu iz dzīves!
Pieteikties līdz 14.martam pie
kultūras pasākumu organizatores.

KRIŠJĀŅU PAGASTĀ

9.martā
plkst.21:00
Muzikantu saiets “Tik dēļ Jums...”
Balvu pagasta Sporta centrā.
Spēlēs Gatis Gaugers, grupas “Pie
letes”, “Alise”, “Kontrasts”. Ieeja
no plkst.21:00-23:00 EUR 2,00,
vēlāk EUR 3,00. Iespējama galdiņu
rezervācija pa tālruni: 26465199
(Aina).

KUBULU PAGASTĀ
5.martā plkst.12:00 Balvu un
Rugāju novadu bērnu tautisko
deju kolektīvu skate Kubulu
kultūras namā.
16.martā 4. Starptautiskais
bērnu un jauniešu tērpu un modes
festivāls “Modes Labirinti 2019”
Kubulu kultūras namā. Plkst.12:00
Kolektīvu prezentācijas, plkst.
12:30 Konkurss “Top model”,
plkst.17:00 Kolekciju konkurss,
plkst.19:00 Koncerts, plkst.20:00
Apbalvošana. Ieeja EUR 2,00.

BĒRZKALNES PAGASTĀ
3.martā
plkst.12:00
Meteņdienas izklaides Bērzkalnes
sporta un atpūtas laukumā.
Groziņā līdzi var paņemt pankūkas.
10.martā
plkst.12:00
Masļeņica pie Rubeņu ciema
Saieta nama. Groziņā var paņemt
līdzi pankūkas.

BĒRZPILS PAGASTĀ
4.martā plkst.13:30 Pavasara
gaidīšanas svētki Meteņi - Bērzpils
pagasta ainaviski tematiskajā
parkā. Dziesmas, danči, rotaļas
un citas jautras izdarības kopā ar
folkloras kopu “Saivenis”.
9.martā
plkst.13:00
Dziedātājas un gleznotājas Ainas
Božas autorkoncerts “Dvēsele
vaļā ...” Bērzpils vidusskolas zālē.
Ieeja EUR 2,00.

LAZDULEJAS PAGASTĀ
5.,12.,19.
un
26.martā
plkst.17:00
Bezmaksas
vingrošanas
nodarbības
Lazdulejas pagasta pārvaldes
telpās. Nodarbības vada Iluta
Balule.

TILŽAS PAGASTĀ
2.martā plkst.19:00 Viļānu
kultūras nama amatierteātra
izrāde Ā.Alunāns “Bagātā brūte”
Tilžas kultūras namā. Ieejas maksa
- ziedojums (vēlams EUR 1,50).
3.martā
plkst.
12:00
“Pavadīsim ziemu, stiprināsim

BRIEŽUCIEMA PAGASTĀ
8.martā plkst.19:00 Sieviešu
dienas pasākums “Mana brūte
dzīvo laukos” Briežuciema tautas
namā. “Konference”, kas veltīta

veiksmi, modināsim dabu un
svinēsim
svētdienu”
Tilžas
brīvdabas estrādē kopā ar Vīksnas
folkloras kopu, Tilžas etnogrāfisko
ansambli “Sagša”, deju kolektīvu
“Palazdīte” un deju kopu “Tilža”.
9.-10.marts
Starptautiskais
šaha turnīrs Tilžas vidusskolā.
9.martā plkst.19:00 Muzikāla
dzejas izrāde “Viegli pieskarties
pasaulei vēlos” Tilžas kultūras
namā. Ieejas maksa EUR 2,00.
9.martā plkst.21:30 Sieviešu
dienas balle kopā ar Raivi no
grupas “Kamēr jauni...” Tilžas
kultūras namā. Ieejas maksa EUR
2,00, pēc plkst.23:00 – EUR 3,00.
12.martā plkst.13:00 Seminārs
par veselīgu uzturu Tilžas pagasta
pārvaldē.
Nodarbības
tēma:
Veselīga uztura pamatprincipi,
saglabājot veselību un pagarinot
mūža ilgumu.
Mērķauditorija:
novada
iedzīvotāji, pedagogi, seniori,
personas ar invaliditāti, jaunās
ģimenes, u.c. Nodarbību vadīs
veselības veicinošo pasākumu
speciāliste, “C” kategorijas sporta
trenere Rudīte Truce.

VECTILŽAS PAGASTĀ
3.martā
plkst.16:00
Joku
luga R.Blaumanis “Zagļi” Tilžas
vidusskolas 12.klases izpildījumā
Vectilžas sporta un atpūtas
centrā. Ieeja - ziedojums (vēlams
EUR 1,50).

VĪKSNAS PAGASTĀ
28.februārī
plkst.10:00
Interaktīvā rotaļizrāde bērniem
“Lāstekas jociņi” Vīksnas tautas
namā. Ieeja EUR 1,50.

IESPĒJA ZIEDOT ASINIS
13.martā no plkst.9:00-13:00 Balvu muižā viesosies Valsts asinsdonoru centra
pārstāvji un būs iespēja ziedot asinis. Šobrīd īpaši tiek gaidīti donori ar 0-, 0+
un A+ asinsgrupām. Aicinām sekot līdzi aktualitātēm Valsts asinsdonoru centra
mājaslapā www.vadc.lv.

DEJU KOPA “VECTILŽA” AICINA
PIEBIEDROTIES SAVAM KOLEKTĪVAM

Ja arī Tu vēlies izdejot skaistākos latviešu deju soļus un iegūt pozitīvas
emocijas, jaunus draugus un daudz prieka, tad pievienojies deju kopai “Vectilža”
un esi viens no viņiem!
Plašāka informācija, zvanot kolektīva vadītājai Kristīnei pa tālruni 26551849.

BASEINA KUPONI SENIORIEM
Eiropas Sociāla fonda projekta "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības
veicināšanai Balvu novadā" (Nr.9.2.4.2/16/I/050) ietvaros 2019.gada februārī tika
izsniegti 658 kuponi bezmaksas peldbaseina apmeklējumam. Pašlaik ir izmantoti
tikai 233 kuponi! Aicinām izmantot peldbaseina bezmaksas apmeklējuma
kuponus līdz šī gada 31.martam, pēc šī datuma tie būs nederīgi!

BALVU NOVADA ZIŅAS
Iznāk 2 reizes mēnesī
Izdevējs - Balvu novada Dome
Nod. maks. apl.. Nr. 90009115622

Norēķinu konts:
SEB banka
UNLALV2X
LV93UNLA0050014291739

Reģistrācijas numurs
000703136
Bezmaksas
Tirāža: 5000 eksemplāri
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